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 دهکیچ
و  اندد وابسته یکدیگر الینفک به طوربهآن  دهندهیلتشککه اجزای  یداست راهبر یامنطقهفارس خلیج

 منظدور بده  گردد.می منعکس ی دیگری از منطقهدر نقطه آید ن پدیدآکی از واحدهای هر حرکتی که در ی
آن  دهندده یلتشدک اعضدای   منسجم توسطه و جانبهمهحفظ وحدت منطقه الزامی است که یک همکاری 

همگرایدی اسدت کده     چدارچو   در میسدر اسدت.   صورت پذیرد و این مهم در سایه همکاری و همیاری
نمایندد بددون اینکده     دنبدا   اند،کرده مشخص طور کهآنبود منافع خود را  قادر خواهندکشورهای منطقه 

پژوهش  یناز ا هدف آن بکاهند. یتاز اهم یا و قرار دهند مورد تهدید منطقه یگردهای های دولتارزش
وش تحقید  بدا   رفدارس بدوده و   منطقه خلدیج  بر امنیت جمعی مؤثر یشناسایی عوامل ژئوپلیتیک همگرا

آمداری ایدن    جامعده  باشدد. های همگرایدی مدی  هویکرد نظریرب لقا رد کالسیک و استفاده از روش دلفی
در ابتددا   کده  بودهالملل و روابط بین یتامن ژئوپلیتیک، در حوزه و خبره نفر کارشناس 53ل پژوهش شام

و  یموردبررس هامؤلفه طی سه مرحله ،ژئوپلیتیکی همگرا یهامؤلفه در مورداجماع  برای به دست آوردن
 بر مؤثرکه ژئوپلیتیکی  یهامؤلفه ینترمهمهای تحقی  یافته طب  .قرار گرفت مورد اجماع مؤلفه 54 یتاًنها

 اکثریدت  یدروی پ از: اندد عبارت را دارد ریتأثباالترین بوده و  فارسجیخلدر منطقه  جمعی امنیت ییهمگرا
 جغرافیدایی  یوسدتگی و پ یجدوار هدم  ،بخدش  انسدجام  و پایدار عامل عنوانبه اسالم مبین دین از منطقه مردم

 درآمدهای به کشورها این اقتصاد وابستگی و منطقه کشورهای در معدنی و فسیلی مناسب ذخایر وجود ،منطقه کشورهای
 منطقده  کشدورهای  ارتباط ،محیطییستز امور برای ساحلی کشورهای مشترک کمیته تقویت و یلتشک ،نفتی
 همکداری  شدورای  در کشدورها  اغلدب  عضویت ،آسیا غر  منطقه مهم ژئوپلیتیکی هایحوزه با فارسخلیج
  .فارسخلیج
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 جمعی امنیت ،فارسخلیج ،امنیت عوامل همگرا، عوامل ژئوپلیتیک، منطقه، واژگان کلیدی:

 مقدمه

 نظدر کشدورهای سداحلی مانندد ایدران،     ای راهبردی و جهانی و ازاز منظری کلی منطقه فارسخلیج

ای با اولویت راهبردی به منطقه متحده عربی و عمان، امارات ،قطر ،بحرین ،عربستان ،کویت ،عراق

کشورهای داخل و  ایمنطقه فرای و امنافع منطقه . این منطقه با داشتن حساسیتی ویژه،آیدمیشمار 

 دارد.خارج خود را مصون نگه می

دارا  بداوجود دهد کده کشدورهای ایدن حدوزه     نشان می فارسخلیجو منازعه در  ثباتیبیوجود چرخه 

ثبدات  اند و این منطقه را به بخشی بیهمواره در جهت واگرایی گام برداشته های همگرایی،بودن زمینه

 ،فدارس خلدیج برقراری نظدامی پایددار در    منظوربهاند. در این راستا تبدیل نموده در جنو  غر  آسیا

دهدد کده ایدن    نشدان مدی   فارسخلیجنظام امنیتی مناسب در  کارگیریبهعدم  های ناشی ازمحدودیت

هایی که مبتنی بر رقابت تسدلیحاتی  رقابت ها و تضادهای متقابل بوده است؛منطقه همواره محل رقابت

ایدن عوامدل    بدوده و  عناصدر خدارجی و ...   حضور ائتالف، ایجاد تهدید متقابل، تصور ،ئولوژیکو اید

ای همگرایدی منطقده  و منجدر بده تضدعی      ها را در منطقه به وجود آوردهاعتمادیریشه بسیاری از بی

 هدای زمینهبه  توجه ،فارسخلیجثبات سیاسی و امنیتی در  زمینهپیشدر حالی است که  این شده است.

 است. فارسخلیجتمامی کشورهای  جوییمشارکتو  همکاری

 ،ها و سیاست حاکمیدت در چدارچو  اتحداد   ملت یدر پیشرفت و تعال هاقرنسپری شدن  باوجود

المللی کشورهای این منطقه در سراشدیبی واگرایدی گدام    ای و بینها و ایجاد همگرایی منطقهائتالف

 ،هدا آنبا اسدتفاده از   های همگرایی در منطقه باعث شده که بتوانزمینهاما وجود برخی  ؛اندبرداشته

خدود زمینده را بدرای افدزایش      نوبهبهاین عمل را کاهش و تخفی  داد. های موجود شدت واگرایی

بدین ایدن کشدورها     کننده همگرابنابراین شناخت عوامل  ؛ازدسهمگرایی بین این کشورها فراهم می

های جامعی ضرورتی که بتوان با شناخت این عوامل برنامه ؛شودمی یک ضرورت اساسی محسو 

 .افزایش میزان همگرایی تدوین نمود و هاواگراییکاهش  جهت دررا 

هویدت آن   کده ینحدو بده  های خاص خود را داشدته؛ لیتیکی ویژگیژئوپ هر منطقه با توجه به اینکه

، در کندار هویدت   فدارس جیخلویژگی امروز منطقه ژئوپلیتیکی  نیترمهم کند؛منطقه را مشخص می

عظیم نفت و گاز آن است که نظدر کشدورهای مختلد  جهدان      ریو ذخااسالمی مردم، وجود منابع 

 درواقدع  را به خود جلب کدرده اسدت.   و گازنفت کننده مصرف دهمع وکشورهای صنعتی  ازجمله
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هدایی  ملدت  رندده یدربرگ کده  ای از یک منطقه ژئوپلیتیک استالگوی یگانه دهندهنشانفارس خلیج

 هدایی های سیاسدی و اقتصدادی از شدباهت   جنبه از یول هایی دارند،تفاوت یازنظر فرهنگاست که 

 هشدت  رندهیدربرگفارس خلیج با توجه به اینکه منطقه ژئوپلیتیکی (26 :1511 )شاملو، برخوردارند.

 ،قاعده مرسوم در مناط  ژئوپلیتیکی جهدان  بر اساس و ژئوپلیتیکی متفاوت استهای با وزنکشور 

 فدارس بده دلیدل   در منطقه خلیج اما ،امنیت خود هستند نیتأمبه دنبا   معموالً هر منطقه یکشورها

 است، کشورهای منطقده تحدت   شدهشناختههارتلند انرژی جهان  عنوانبهاهمیت جهانی آن و اینکه 

 فدارس جیخلد  منطقه با ارتباط در یاساس مباحث از یکی نیبنابرا؛ عوامل دیگری نیز قرار دارند ریتأث

 محقد  بده   لدذا  .اسدت  بوده یجهان جامعهو  منطقه یکشورها یبرا حساس منطقه نیا تیامن مسئله

 ژئدوپلیتیکی  چده عوامدل  اسدت کده    سدؤا  اسخ به این و به دنبا  پ بوده همگرا عوامل احصاء دنبا 

 باشد؟ مؤثر فارسجیخلمنطقه  جمعی در تیامن برتواند می همگرا

 مبانی نظری

 پیشینه تحقیق: -

های واکاوی عوامل و زمینه"ای با عنوان در مقاله (1516) زمانی محسنبوالفضل زمانی و ا

 انددادهپاسخ  سؤا تحلیلی به این  –به روش توصیفی  "فارسجیخلهمگرایی در منطقه ژئوپلیتیكی 

شود؟ از دید می فارسخلیجچه عواملی سبب ایجاد همگرایی و نزدیکی بین کشورهای حاشیه که 

خاص مناط  جغرافیایی در  طوربهجغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک عوامل و عناصر جغرافیایی و 

نقش  است که فارسخلیجرویدادها و فرایندهای سیاسی نقش دارند. یکی از این مناط  جغرافیایی 

منطقه ژئوپلیتیکی  این درهمگرایی  زمینه ایجاد این در. کندمیرا در رویدادهای جهانی ایفا  بدیلیبی

باشد. یکی از الزامات برای توسعه و پیشرفت در این منطقه ژئوپلیتیکی می ،های آنزمینه افزایش و

این عوامل  توانمیرا  فارسخلیجژئوپلیتیکی  منطقه درهمگرایی  ایجادکنندهعوامل  طورکلیبه

در اختیار  و اقتصادی، عوامل فرهنگی، اشتراکات ژئوکالچر، عوامل ،محیطیزیست مسائل دانست.

 داشتن ذخایر عظیم هیدروکربنی.

ها و ، پویشایمنطقهمجموعه امنیتی "با عنوان  ایمقاله در( 1513) جوکارمهدی  بهاره سازمند و

به این  شدهانجام تحلیلی –روش توصیفی که به " فارسخلیجالگوهای روابط کشورهای حوزه 

چه الگوهای روابطی در منطقه  ایمنطقهنظریه مجموعه امنیتی  اساس برکه داده پاسخ  سؤا 

ای وجود دارد؟ تحوالت جهان عر  که از امنیتی منطقه زیرمجموعهیک  عنوانبه فارسخلیج
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بین کشورهای  زا کشمکشهای گسل ازپیشبیششروع شد باعث فعا  شدن  2111اواخر سا  

شده و گذار الگوهای رقابت به سمت الگوی دشمنی بین ایران و  فارسخلیجواقع در منطقه 

و  عراقکه شاهد نوعی جنگ نیابتی این دو کشور در  ایگونهبهعربستان را به دنبا  داشته است 

سوی دیگر، به دلیل گذار الگوهای روابط از رقابت به دشمنی، فضا برای  از سوریه و یمن هستیم.

عامل نفوذی بازتر شده است. امری که معضل  عنوانبهای های فرا منطقهقدرت ازپیشبیشدخالت 

ای و عدم اجماع در مورد آن را تشدید کرده است. در این نبوده یک سیستم مدیریت نظم منطقه

همچنین  عجم و وو بحث عر   شدهتبدیلها لی اصلی برای تشدید دشمنیها به عامشرایط هویت

های راهبردی کشورهای عضو شورای همکاری نقطه ثقل رقابت صورتبهسنی  شیعه و

 هایزیرمجموعهعربستان با ایران آمده که در دامنه آن به دیگر  هاآن رأسو در  فارسخلیج

 شامات نیز کشیده شده است. مجموعه ویژهبهای در خاورمیانه و منطقه

 ژئوپلیتیكی موانع بررسی" عنوانای با مقاله در( 1514) پورعبدعلی وحید احسان یاری،

پاسخ داده که  سؤا به این  "فارسخلیج ژئوپلیتیک منطقه در پایدار امنیتی رژیم گیریشكل

 ؟اندکدام فارسخلیجگیری رژیم امنیتی پایدار در منطقه موانع ژئوپلیتیکی بر سر راه شکل ترینمهم

مانع اصلی وجود دارد که  پنج در بررسی و نتایج مقاله مشخص گردید از موانع پیش روی،

 از: اندعبارت

که این اختالفات گسترده در مرزهای دریایی و زمینی  فارسخلیجاختالفات ارضی و مرزی در  -1

 باعث واگرایی شدید کشورهای منطقه به هم شده است.

بزرگ منطقه  قدرت که موجب نارضایتی فارسخلیجدر  ایمنطقه فرابزرگ  هایقدرتحضور  -2

ای کوچک و به نفع کشوره هاآنی به ضرر امنطقهعلت بر هم خوردن موازنه قدرت  به نظیر ایران،

 منطقه گردیده است.

بندی در منطقه و تقسیم کشورهای منطقه به دو جبهه فلسطین که باعث ایجاد قطب مسئله -5

 مخال  گردیده است.

و تالش  فارسخلیجهای جوامع دموکراسی که به دو علت فقدان دموکراسی در حکومت مسئله -4

سوی غر  باعث ناکامی ایجاد رژیم فارس از دموکراسی در جوامع منطقه خلیج پیشبردبرای 

 امنیتی شده است.
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ثباتی کشورهای منطقه شده بلکه مبنای باعث بی تنهانههای بنیادگرا و تهدید تروریسم که گروه -3

 را فراهم کرده است. هاآنبسیاری از مداخالت در امور داخلی کشورها یا اقدامات نظامی علیه 

 یبررس" ای با عنوان( در مقاله1514) راوری یمحمدحسن خوجوئ و یباغابر پورسعبا عباس

 سمیرئال منظر از فارسجیخل کیتیژئوپل حوزه در یتیامن ییهمگرا جادیا یسنجامكان

 یدیهمگرا جادیا امکانکه  اندپاسخ داده سؤا به این تحلیلی  –روش توصیفی با  "یساختار

 با فارسخلیج وجود دارد؟ سمیرئال منظر از فارسجیخل دکیتیژئوپل حدوزه در چندجانبده یتدیامن

 گاز، وجود و نفت میعظ ریذخدا وجدود ازجملهخود،  فردمنحصربه هایویژگی یبرخ به توجه

 ایدن کیتیژئوپل و یراهبرد منداط  از یکی یراهبرد و یآبراه یژهیو تیموقع و یتجار یهاقطب

 متعدد، تحوالت هایدرگیری و هداهدا، بحدرانتدنش رغمیعل تاکنون 1171 دهه لیاوا از. است

. است وستهیپ وقوع به فارسخلیج منطقده یکشدورها نیبد یهمکدار و تفداهم جهت در زین یمثبت

 و موجود یهافرصت از استفاده مسدتلزم ،حدوزه دنیا در یتدیامن یدیهمگرا کی به یابیدست

 نیچن تحق  صورت در. است روشیپد یهداچدالش مقابل در انهیزداتنش یکارهاراه کارگیریبه

 مداخله بدون و منطقه یکشورها عهده بدر منطقده ثبدات و دتیامن حفدظ ،فارسخلیج در یاتحاد

 روابط کالن یهاهینظر از یکی عنوانبه یسداختار رئالیسدم .بدود خواهدد گدرید یکشورها

ر د. دارد تأکید یاسیس یواحدها یخارج اسدتیس اتخاذ در آن تأثیر و ساختار عنصر بر ،المللنیب

 منطقه یکشورها انیم حادث یاسیس روابط بده کده اسدت یالمللدنیب سیستم و ساختار ،نگاه نیا

 .دهددیمد شکل فارسجیخل

 :مفهوم شناسی -

ها دولتشود و عبارت است از فرآیندی که ای است که در برابر واگرایی مطرح میواژه همگرایی:

داوطلبانه و آگاهانه قسمتی از اقتدار خود و اعما  آن،  طوربهیا واحدهای سیاسی مجزا از هم 

 نمایند.ملی تبعیت می مافوققدرت  یک ازنظر کرده و صرف مشترکشانجهت دستیابی به اهداف 

 همچون های ناسیونالیستیاین است که از عوامل اختالف در زمینه همگرایی تالش بر در

گرایی، پایبندی به منافع جمعی و مشترک کاسته شود و از ملی های ملی و احساساتوفاداری

طری  شروع و گسترش همکاری فنی و تکنیکی، اقتصادی و تجاری، عقیدتی و فرهنگی و حتی 

 (41 :1563)آشوری،  سیاسی به ایجاد صلح و آرامش در یک منطقه یا جهان کمک نمود.
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المللی در ادبیات روابط ای و بینوح امنیت گروهی و جمعی، سه سطح ملی، منطقهاز بین سط :امنیت جمعی

المللی ای و بینالملل نمود بیشتری دارند و مباحث امنیتی عمدتاً بر محور امنیت ملی سپس امنیت منطقهبین

 (526 :1563نیا، شود. )حافظزند که از دو سطح اخیر آن، تحت عنوان امنیت جمعی یاد میدور می

 یجمعدادن به منافع  تیمرجع و هدف از آن، شدهیطراحدر مقابل اصطالح امنیت فردی امنیت جمعی 

است اما  مؤثرعمومی در ایجاد امنیت جمعی  تیامن معادالت امنیتی است. در( در مقابل منافع شخصی)

 (276: 1516 )مرادیان، منحصر به آن نیست.

یک منطقه  دهندهلیتشکباشد که طب  آن واحدهای  یاگونهبهای باید امنیت منطقه ای:امنیت منطقه

امنیت خود، تن به  ایجاد و حفظ منظوربهها و درک و برداشت یکسان از تهدیدها، نگرانی برحسب

 (223: 1561 خانی، عبداله) دهند.مشخص می ییسازوکارهاقواعد و 

 صورتبهای از کشورها که نسبت به یکدیگر نزدیکی جغرافیایی داشته و تعامالت امنیتی مجموعه

 (174: 1561)قوام،  قیم دارند.مستقیم و غیرمست

ایران، عراق، شامل؛ هشت کشور  فارسجیخل منطقهاین تحقی ،  در :فارسخلیجکشورهای منطقه 

 .باشندمی عربی، قطر و بحرینعربستان سعودی، کویت، عمان، امارات متحده 

های استراتژیک و توان به موقعیتشدۀ ژئوپلیتیک میعوامل شناخته ازجمله :عوامل ژئوپلیتیک

های طبیعی و فیزیکی سرزمین نظیر شکل، وسعت، های ارتباطی، دریایی، جنبهژئواستراتژیکی، موقعیت

های اقتصادی، سیاسی، نظامی، اجتماعی و فرهنگی و منابع طبیعی و اوضاع توپوگرافی و وضعیت

نسانی و عناصر فرهنگی و تاریخی اشاره کرد. این عوامل ژئوپلیتیکی با درجات کمیت و کیفیت منابع ا

 (14: 1511. )حافظ نیا، توجهی بر روند طراحی و اجرای استراتژی دارندمختل  تأثیر قابل

و  ی، اجتماعیفرهنگ ،یاقتصاد ،یاسیقدرت )س یهابا مؤلفه ییایواحد جغراف کیهرگاه عوامل 

 ،یو واکنش یکنش صورتبهکه  یجادشدهابرخورد  نیحاصل از ا یتعامالت د،ی( برخورد نماینظام

کشور اثر  ای منطقه کی هاییرگیمیو تصم هایزریراهبردها، برنامه ها،استیتعامالت بر س نیا

 (26: 1513 )بیک بیلندی، .خواهد گذاشت

 اندعبارت اساسی دارند،فارس تأثیرات عوامل ژئوپلیتیکی که بر امنیت جمعی کشورهای منطقه خلیج

 عوامل ،سیاسی عوامل ،اقتصادی عوامل ،انسانی عوامل کی(،فیزی) یعیطب عوامل .گانۀشش عوامل از

 و واکاوی قرار داده است. یموردبررسرا  هاآنمحق   که یطیمحستیزعوامل  و اجتماعی -فرهنگی
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 چارچوب نظری

 1همكاری و همگراییهای نظریهو  المللهای روابط بینتئوری

های متقابل واحدهای حکومتی و نیز نهادهای مجموعه اقدامات و کنش»الملل به روابط بین

( درباره 12: 1575)قوام،  «.شودها اطالق میغیردولتی و همچنین روندهای سیاسی میان ملت

 از یکی گردد.تری عنوان مینیز نظریات تازه هرروزاست و  شدهانیبالملل چندین نظریه روابط بین

روابط و رفتار  نییتب از: ستا عبارتنظریه همکاری و همگرایی است و ترین این نظریات معروف

های همگرایی، وابستگی متقابل، این مقوله، تئوری در ها بر اساس فرضیه همکاری.دولت

در اینجا با  که (213: 1563 )جمالی، گیرند؛قرار میارتباطات، کارکردگرایی، تحقیقات صلح و... 

 ،باشدترین این نظریات که دخیل در این تحقی  میتوجه به نیاز تحقی  به شرح برخی از مهم

 پردازیم:می

 تئوری همگرایی

سوی ایجاد داوطلبانه همگرایی عبارت است از گرایش بهگوید در این رابطه می 2«ارنست هاوس»

ای از استفاده و تری که هر یک از این واحدها به شکل خودآگاهانهواحدهای سیاسی بزرگ

فرایندی که  گویدورزند؛ و در جای دیگر میمیکارگیری زور در روابط خود با یکدیگر اجتنا  به

های شوند تا وفاداری و فعالیتد و راغب میطی آن رهبران سیاسی کشورهای مختل  متقاع

گیری ورای ملّی سیاسی خود را به سمت مرکز جدیدی سوق دهند که نهادهایش صالحیت تصمیم

 (517:1566 ،زاده  یس) .دارد

 هایتا فعالیت شوندمی متقاعد صورت داوطلبانهبه مختل  کشورهای آن طی که است فرایندی همگرایی

دهند.  سوق فراملیقدرتی  در سایه مشترک اهداف به دستیابی جهت جدیدی مرکزیت سمت را به خود

 که رویکرد خارجی هستند. این تهدیدات رفع برای همگرایی و همگرایی در پی اتحادبرخی نظریات 

 در روابط رئالیسم هایآموزه برمبنای دولت و تهدید قدرت، نظیر کاربرد مفاهیمی به توجه واسطهبه

                                                           
1 Integration 
2 Ernest B Haas 
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 را اتحادها ایجاد المللبین نظام و آنارشی قطبی ماهیت که کندمی استدال  است، مبتنی المللبین

 متحدان امنیت تحکیم اتحادها کارکرد کند:می وایت تصریح مارتین راستا این سازد. درمی ناپذیراجتنا 

 (77-66: 1561)احمدی پور و همکاران،  .بیرونی است جهان در آنان ارتقای منافع و

 
 (66: همانها و کارکردهای نظریات همگرایی )نظریه: 1شکل 

 وابستگی متقابل

قرار دارد. نظریه « های همکاریتئوری»نظریه وابستگی متقابل همانند نظریه همگرایی، در طی  

المللی معاصر، مسائل اقتصادی و رفاهی، بر این نکته مبتنی است که در سیستم بین وابستگی متقابل

تواند کار آیی مناسب در رو، زور و خشونت نمیجایگزین مسائل سیاسی و امنیتی شده و ازاین

زنی، ارتباطات متقابل و ها داشته باشد، بلکه برعکس، مذاکره، چانهروابط اقتصادی بین دولت

بل یک تواند منافع اقتصادی و فنّاورانه طرفین را تأمین کند. بر این اساس وابستگی متقاهمکاری می

 واجد طورکلی وابستگی متقابلنظریه تکثرگراست و به کشورها و بازیگران دیگر هم اعتقاد دارد. به

جیمز  روزکرانس، ریچارد مانند نظریات اندیشمندانی قالب در آن انواع و است تکثرگرایی بستر

مفاهیم  (565: 1564زاده، )سی  .است تبلوریافته روبرت کوهن و نای جوزف کوپر، ریچارد روزنا،

 مالحظه کرد. 2توان در شکل متقابل را می وابستگی بنیادین نظریه

1 اتحاد و همگرایی به مثابه تالش برای رفع تهدیدات خارجی•

2 اتحاد و همگرایی به مثابه تالش برای رفع تهدیدات داخلی•

3 اتحاد و همگرایی به مثابه افزایش توان کارکردی•

4 اتحاد و همگرایی به مثابه مشابهت های بیناذهنی•
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 (63:1517 روشنی، متقابل ) وابستگی نظریه بنیادین : مفاهیم2شکل 

 ارتباطات

گیری از نظریه ارتباطات کار  دویم بر آن است که شاخص همه اجتماعات، وجود حجم چشم 

مردم را وجود ارتباطات دانسته و معتقد است، عالوه بر مبادالت میان اشخاص است. وی جوهره 

، در جای دیگری میدو دهد.اقتصادی نیز مردم را به هم پیوند می ارتباطات اجتماعی، تبادالت

شود الملل، ارتباطات یکی از شرایط الزم برای همکاری است. گفته میگوید در روابط بینمی

المللی و همکاری المللی به همکاری بینالمللی، مذاکرات بینبینالمللی به مذاکرات ارتباطات بین

انجامد. ازآنجاکه همگرایی مرحله نهایی فرآیند همکاری است، المللی میالمللی به همگرایی بینبین

دهنده یک نظام فرآیند ارتباطی باید ذاتاً متضمن رابطه متقابل یا باز خوران بین واحدهای تشکیل

 (66: 1517. )روشنی، شدالمللی بابین

 المللیبین همكاری و کارکردگرایی

المللی تأکید کرده و از ابعاد منازعه های بینکارکردگرایان اساساً روی ابعاد مشارکت آمیز فعالیت

نگرند، نه بر اساس ها بر اساس سیاست همکاری و عقالنیت به جهان میروند. آنآمیز آن طفره می

های کاربردی، ها امیدوارند با افزایش گسترده انواع سازمانعقالنیت گریزی. آنسیاست منازعه و 

« دیوید میترانی»نخستین بار توسط  ییکارکردگرا .ها افزایش یابدها و دولتهمکاری میان ملت

المللی در قلمروی وابستگی های همکاری بیندر ریشه توانیماو آن را  دید از واست  شدهارائه

ها به علت ناپذیر بودن همکاری میان دولتکرد. میترانی بر اجتنا  ارکردی جستجومتقابل ک

 :1565)عبداهلل خانی، . ها تأکید داردمشکالت فنی فراوان و عدم توانایی سیاستمداران برای حل آن

اقتصاد و توان از هم جدا کرد. از این منظر، آنچه به که سیاست و اقتصاد را می او اعتقاد دارد (125

ن  مفاهیم بنیادی

ی  نظریه وابستگ

متقابل

آسیب پذیری

تقارن و عدم تقارن

وابستگی متقابل

قدرت

هزینه

حساسیت
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گیرد و امکان همکاری قرار می« 1سیاست پایین و مالیم»شود در عرصه حیات اجتماعی مربوط می

شوند و در حوزه سیاست مالیم به نهادهایی شکل ها وارد همکاری میتر است. دولتدر آن راحت

 (61 -61 :1566 )مشیرزاده، .دهنددهند و اقتدار خود را به این نهادها انتقا  میمی

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 : چارچو  نظری5شکل 

 چارچوب مفهومی

 

 

 

 

 

                                                           
 1 Low Politics 

 کشور( 6) فارسخلیجکشورهای منطقه 

 بر امنیت منطقه مؤثرعوامل کالن ژئوپلیتیكی 

 محیطیزیست انسانی، طبیعی، فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، ،عوامل سیاسی

 کننده همگرا عوامل ژئوپلیتیكی احصاء

 فارسخلیج منطقه دربر همگرایی امنیت جمعی  عوامل ژئوپلیتیكی مؤثر

عوامل فرهنگی و 

 اجتماعی

سیاسیعوامل  عوامل اقتصادی عواملی انسانی  

کشور( 0) فارسخلیجکشورهای منطقه   

  منطقه دربر همگرایی امنیت جمعی  مؤثرعوامل ژئوپلیتیکی ِ

 فارسخلیج

  طبیعیعوامل 

(فیزیکی)  
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 چارچو  مفهومی: 4شکل 

 یشناس روش

رویکرد پژوهش حاضر کیفی بوده و از روش یا تکنیک دلفی کالسیک یا سنتی استفاده گردیده 

 .است شدهاستفاده (round) مرحله سههای ترتیبی در نامهشدر این روش از یک سری پرس است.

تهیه و ارسدا   ، باز پاسخ بدون ساختار یا صورتبهدلفی کالسیک، اولین پرسشنامه  در: اول مرحله

آشکارسازی کلیه موضوعات مدرتبط   آن و هدفها عمل نموده استراتژی زایش ایده عنوانبهشد که 

 .باشدیمبا عنوان پژوهش تحت مطالعه 

ایدن   ه،در قسمتی که مشخص نمدود  شدهارائهدوم محق  با توجه به نظرات  در مرحله: دوم مرحله

یا خیدر، موضدوعاتی را کده     رودیبشمار م عامل همگرایک  مؤلفهاین نمود که آیا  را مطرح پرسش

نمدوده و  حذف را  یک عامل واگرا یا خنثی بوده و درواقع ندانسته همگرا و کارشناسان متخصصین

 شدند. یبندو عنوانقلمداد شده بودند انتخا   همگراعناوینی که  سپس

 عامل همگرایک  مؤلفهمطرح نمود که آیا این  سؤا  این محق  مجدد سوم در مرحله: سوم مرحله

)خیلی زیاد، زیاد،  ایینهگز 3و میزان همگرایی آن با توجه به طی  لیکرت  رود یا خیربشمار می

 هاآنچارک، میانه و میانگین  spss افزارنرماستفاده از  و بامشخص نموده ، ضعی ( کم متوسط،

 ازآنپسادامه  در استخراج نمود.را  بود 5ها بیشتر از نآورده و عناوینی که میانگین آ به دسترا 

ن یتعی ،هبود مؤثر فارسیجخلکه همگرا بوده و بر امنیت جمعی در منطقه ژئوپلیتیکی  یهامؤلفه

 .تجزیه تحلیل قرار گرفت موردو درنهایت  دهگردی

و  الملدل بدین روابدط   حوزه ژئوپلیتیدک، و متخصص  نفر کارشناس 53شامل  جامعه آماری پژوهش

 تکمیدل  درصد( 63)پرسشنامه  عدد 51 عدادت شدهیعتوزهای مجموعه پرسشنامه از .باشندمی یتامن

 پیگیدری  و علیدرغم  گرفتبازگشت پرسشنامه در وضع بسیار مطلو  قرار  میزانکه  شد یافتو در

 های دیگری وصو  نگردید.متعدد پرسشنامه

صوری و منطقی( با استفاده محتوایی )این پژوهش از روایی  یریگابزار اندازهجهت سنجش روایی 

 شدهاستفاده ژئوپلیتیکو امنیت  هاینفر از اساتید و متخصصان حوزه 11های ت و دیدگاهااز نظر

آلفای کرونباخ در هر سه مرحله استفاده گردید که نتایج پایائی  از روشتعیین پایائی  یو برااست 

 از: اندعبارتدر هر سه مرحله 
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 آلفای کرونباخ: 1جدو 

 سوم مرحله دوم مرحله او  مرحله مراحل

 %76 %63 %67 ضریب آلفای کرونباخ

 های تحقیقیافته وتحلیلتجزیه
 ؟اندکدام فارسخلیج منطقه در جمعی امنیت همگرایی بر مؤثر ژئوپلیتیکی عوامل :سؤا 

 منطقه در جمعی امنیت همگرایی بر مؤثرِ ژئوپلیتیکی عواملبه اینکه  توجه با: آمار توصیفی

است توزیع فراوانی  قرارگرفته وتحلیلتجزیهمورد  Spssآماری  افزارنرم از با استفاده فارسخلیج

 شود.در جدو  ذیل مشاهده می هاآنبه  پاسخگویی خصوص درها و گویه

 فارسخلیج منطقه در جمعی امنیت همگرایی بر مؤثرِ ژئوپلیتیکی عواملبررسی و تحلیل  :2جدو  

 
ردی
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1 
عامل  عنوانبهاز دین مبین اسالم  پیروی اکثریت مردم منطقه

 بخش پایدار و انسجام
6.5 11.4 11.4 22.1 31.1 111.1 1 111.1 

 111.1 51.5 66.6 11.4 21.6 23.1 4.2 6.5 کشورهای منطقه و پیوستگی جغرافیایی جواریهم 2

 111.1 4.2 13.6 12.3 51.5 27.1 14.6 11.4 مسلمانان در مکه و مدینه وجود اماکن مقدس 5

4 
همکاری سیاسی بین برخی کشورهای منطقه برای مقابله با 

 تروریسم
12.3 16.7 21.2 22.1 12.3 15.6 6.5 111.1 

3 
ی آسیای کشورهابا  فارسخلیجارتباط کشورهای منطقه 

 مرکزی و قفقاز و بازار جهانی از طری  ایران
6.5 11.4 16.7 55.5 22.1 61.6 11.4 111.1 

6 
منطقه و گسترش همکاری در جهت  اتحاد مسلمانان

 تشکیل امت واحده اسالمی
2.1 6.5 12.3 21.2 45.6 15.6 6.5 111.1 

7 
فارس اهمیت تنگه هرمز برای کشورهای حوزه خلیج

 یک نقطه استراتژیک در منطقه عنوانبه
6.5 22.1 22.1 51.5 11.4 15.6 6.5 111.1 

6 
 برخورداری کشورهای منطقه از سابقه تمدنی و تاریخی

 ()نظیر ایران و عمان
6.5 14.6 57.3 27.1 6.5 15.6 6.5 111.1 

1 

عنوان اولویت او  به دریایی استفاده از ناوگان و تجارت

کشورهای این منطقه در رابطه با صادرات، واردات و 

 کاال ونقلحمل

12.3 6.5 27.1 53.4 12.3 13.6 4.2 111.1 

 111.1  111.1 16.6 21.2 57.3 14.6  جهان مهم و راهبردی هایآبراه گرفتن در قرار 11



 

 فارس خلیج درمنطقه جمعی همگرایی امنیت بر موثرِ ژئوپلیتیكی عوامل  17

11 
اجتماعی در سیر صعودی روند نوسازی اقتصادی و تحو  

 این کشورها
 6.5 51.5 21.2 21.2 17.1 2.1 111.1 

 111.1 4.2 13.6 6.5 55.5 21.6 23.1 6.5 فارسخلیجموقعیت ژئوپلیتیکی کشورهای منطقه  12

15 
وجود ذخایر مناسب فسیلی و معدنی در کشورهای منطقه و 

 ینفت این کشورها به درآمدهای اقتصاد وابستگی
2.1 11.4 51.5 57.3 16.6 111.1  111.1 

14 
و  عربستان ایران، ویژهبهفارس وسعت کشورهای خلیج

 عراق
11.4 14.6 16.6 22.1 21.2 13.6 4.2 111.1 

13 

ایفای نقش مؤثر شیعیان در ثبات اقتصادی و سیاسی در 

ای و ، به لحاظ منطقهفارسخلیجبرخی کشورهای منطقه 

 المللیبین

 6.5 16.7 51.6 21.2 15.6 6.5 111.1 

16 
های وجود مذهب و جمعیت حداکثر سنی با گرایش

 مذهب غالب در برخی کشورهای منطقه عنوانبهمختل  
6.5 6.5 21.2 21.2 23.1 17.1 2.1 111.1 

17 
ساالری دینی در برخی کشورهای وجود نظام مبتنی بر مردم

 فارسخلیجمنطقه 
6.5 22.1 51.5 27.1 4.2 15.6 6.5 111.1 

16 
برای  استمرار و تقویت کمیته مشترک کشورهای ساحلی

 محیطیزیستامور 
12.3 16.7 51.5 21.6 12.3 15.6 6.5 111.1 

 111.1 6.5 15.6 23.1 21.2 16.7 12.3 11.4 مقبولیت و مشروعیت حکومت در کشورهای منطقه 11

21 
های فارس با حوزهارتباط کشورهای منطقه خلیج

 غر  آسیاژئوپلیتیکی مهم منطقه 
6.5 16.6 21.6 27.1 22.1 13.6 4.2 111.1 

 111.1 6.5 15.6 21.6 51.5 21.6 6.5 12.3 فارسعضویت اغلب کشورها در شورای همکاری خلیج 21

22 

 منطقه )ایران، کشورهای میان در قدرت نامتناسب توازن

 کشورهای و ایمنطقه قدرت حد در عراق و عربستان

 هایقدرت جزو بحرین و قطر کویت، عمان، امارات،

 (محلی

6.5 12.3 55.5 21.2 12.3 15.6 6.5 111.1 

25 
های تحقیقاتی نتایج پروژه و ارتقاء مستمر کارگیریبه

 (آموزشی ها یا کارگاهمانند برگزاری همایش) زیستمحیط
2.1 11.4 21.2 51.5 22.1 13.6 4.2 111.1 

24 
یک عامل وحدت و تبدیل آن به  عنوانبهمسئله فلسطین 

 یک مسئله هویتی اسالمی د عربی
14.6 16.7 27.1 27.1 11.4 13.6 4.2 111.1 

23 

 یهارساختیز درزمینۀ خو  نسبتاً امکانات ازبرخورداری 

اکثر کشورهای  در هوایی و دریایی ،یاجاده ونقلحمل

 منطقه

12.3 16.6 27.1 23.1 12.3 13.6 4.2 111.1 
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26 
نظامی و توان دفاعی نیروهای مسلح کشورهای  قدرت

 منطقه
6.5 21.6 16.6 55.5 14.6 13.6 4.2 111.1 

27 
 پروری، شیالت،در بخش دام مناسبهای وجود ظرفیت

 صنعت ،برق تولید ،گردشگری ،پتروشیمی
16.6 11.4 12.3 21.2 23.1 13.6 4.2 111. 

 111.1 6.5 15.6 23.1 53.4 16.6 14.6  فارسکمیت و کیفیت جمعیت کشورهای منطقه خلیج 26

21 
در سازمان کنفرانس  فارسجیخلعضویت کشورهای 

 اسالمی
6.5 16.7 21.2 55.5 6.5 15.6 6.5 111.1 

 111.1 6.5 11.7 57.3 16.6 11.4 22.1 2.1 فارسجیخلزیست همکاری مشترک بر حفظ محیط 51

 111.1 6.5 11.7 53.4 16.6 16.6 11.4 6.5 انرژی منطقه هایطرحدر  چندجانبهتبادالت دو و  51

 111.1 11.4 61.6 16.7 22.1 22.1 21.6 6.5 تاریخی و دینی کشورهای منطقه –اشتراکات فرهنگی  52

 111.1 11.4 61.6 12.3 27.1 51.5 12.3 6.5 ایمنطقهگردشگری  هایقابلیت 55

 111.1 4.2 13.6 21.6 23.1 51.5 6.5 12.3 ایاقتصادی منطقههای الملل و توسعه همکاریتجارت بین 54

با  فارسجیخل در منطقه جمعی امنیت همگرایی بر مؤثرِ ژئوپلیتیکی عوامل حوزه در هامیانگین یبندرتبه :5جدو  

 استفاده از آزمون فریدمن

 
ردی

 رتبۀ میانگین (عوامل همگرای ژئوپلیتیکیمقوالت ) 

 21/21 بخش انسجام و پایدار عامل عنوانبه اسالم مبین دین از منطقه مردم اکثریت پیروی 1

 41/26 منطقه کشورهای جغرافیایی پیوستگی و جواریهم 2

5 
 به کشورها این اقتصاد وابستگی و منطقه کشورهای در معدنی و فسیلی مناسب ذخایر وجود

 نفتی درآمدهای

27/27 

 51/23 محیطیزیست امور برای ساحلی کشورهای مشترک کمیته تقویتتشکیل و  4

 16/24 آسیا غر  منطقه مهم ژئوپلیتیکی هایحوزه با فارسخلیج منطقه کشورهای ارتباط 3

 33/25 فارسخلیج همکاری شورای در کشورها اغلب عضویت 6

 16/25 مسلمانان در مکه و مدینه وجود اماکن مقدس 7

 31/21 برای مقابله با تروریسمهمکاری سیاسی بین برخی کشورهای منطقه  6

 17/21 یک نقطه استراتژیک در منطقه عنوانبهفارس اهمیت تنگه هرمز برای کشورهای حوزه خلیج 1

 17/21 فارسخلیجموقعیت ژئوپلیتیکی کشورهای منطقه  11

 17/21 جهان مهم و راهبردی هایآبراه گرفتن در قرار 11

12 
طری   ی آسیای مرکزی و قفقاز و بازار جهانی ازکشورهابا  فارسخلیجارتباط کشورهای منطقه 

 ایران

32/21 

 44/21، به فارسخلیجایفای نقش مؤثر شیعیان در ثبات اقتصادی و سیاسی در برخی کشورهای منطقه  15



 

 فارس خلیج درمنطقه جمعی همگرایی امنیت بر موثرِ ژئوپلیتیكی عوامل  11

 المللیای و بینلحاظ منطقه

 11/11 اسالمی منطقه و گسترش همکاری در جهت تشکیل امت واحده اتحاد مسلمانان 14

13 
مذهب غالب در برخی  عنوانبههای مختل  وجود مذهب و جمعیت حداکثر سنی با گرایش

 کشورهای منطقه

56/11 

 56/11 و عراق عربستان ایران، ویژهبهفارس وسعت کشورهای خلیج 16

 62/17 فارسخلیجساالری دینی در برخی کشورهای منطقه وجود نظام مبتنی بر مردم 17

16 
ها یا مانند برگزاری همایش) زیستمحیطهای تحقیقاتی و ارتقاء مستمر نتایج پروژه کارگیریبه

 آموزشی( کارگاه

61/17 

11 
 مقبولیت و مشروعیت حکومت در کشورهای منطقه

 

21/16 

21 
 ایمنطقه قدرت حد در عراق و عربستان منطقه )ایران، کشورهای میان در قدرت نامتناسب توازن

 (محلی هایقدرت جزو بحرین و قطر کویت، عمان، امارات، کشورهای و

21/16 

 16/13 یک عامل وحدت و تبدیل آن به یک مسئله هویتی اسالمی د عربی عنوانبهمسئله فلسطین  21

 66/14 قدرت نظامی و توان دفاعی نیروهای مسلح کشورهای منطقه 22

25 
عنوان اولویت او  کشورهای این منطقه در رابطه با به استفاده از ناوگان و تجارت دریایی

 کاال ونقلحملصادرات، واردات و 

16/14 

 44/15 فارسکمیت و کیفیت جمعیت کشورهای منطقه خلیج 24

 24/15 برق و صنعت تولید پتروشیمی، پروری، شیالت،های باال در بخش داموجود ظرفیت 23

 77/12 و تحو  اجتماعی در این کشورهاسیر صعودی روند نوسازی اقتصادی  26

27 
 هوایی و دریایی ،یاجاده ونقلحمل یهارساختیز درزمینۀ خو  نسبتاً امکانات ازبرخورداری 

 اکثر کشورهای منطقه در

31/12 

 31/12 ()نظیر ایران و عمان برخورداری کشورهای منطقه از سابقه تمدنی و تاریخی 26

 26/12 در سازمان کنفرانس اسالمی فارسجیخلعضویت کشورهای  21

 24/12 فارسجیخلزیست همکاری مشترک بر حفظ محیط 51

 13/12 ایهای اقتصادی منطقهالملل و توسعه همکاریتجارت بین 51

 63/11 تاریخی و دینی کشورهای منطقه –اشتراکات فرهنگی  52

 62/6 ایمنطقهگردشگری  هایقابلیت 55

 66/6 ایهای اقتصادی منطقهالملل و توسعه همکاریبینتجارت  54

 منطقه در جمعی امنیت همگرایی بر مؤثرِ ژئوپلیتیکیاساسی  عامل 3فریدمن به ترتیب  یبندرتبهآزمون  :4جدو  

 فارسخلیج

 21/21 بخش انسجام و پایدار عامل عنوانبه اسالم مبین دین از منطقه مردم اکثریت پیروی -1
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 میانگین فریدمن یبندرتبهمربوط به آزمون  :3جدو  

 (sig) معناداریسطح  درجۀ آزادی خی دو تعداد

55 111/363 54 111/1 

صورت  هامیانگین پاسخ بندیرتبه منظوربه وفریدمن  آزمون ازدو که با استفاده نتایج آزمون خی

میانگین  آمده درزمینهدستبهنتایج  (sig=0/000گرفت نشان داد که با توجه به سطح معناداری )

 ها معنادار است.رتبه

ویژه تحلیل عاملی اکتشافی است و نشان  KMO یا شاخص کفایت نمونه آزمون تحلیل عاملی اکتشافی:

 1.3باید از  KMO اکتشافی کافی است یا خیر. مقدارها برای انجام محاسبات تحلیل عاملی دهد آیا دادهمی

باشد برای تحلیل  1.3داد و اگر کمتر از  خرج بهباشد باید دقت زیادی  1.61و  1.3چنانچه بین  .باشد تربزرگ

 / کفایت نمونه مورد تأیید است.111 یداریمعنزیر و سطح  توجه به نتایج جدو  با .عاملی مناسب نیست
 KMO فایت نمونهآزمون ک :6جدو  

 kmo 1.151اندازۀ کفایت نمونه با استفاده از آزمون 

 5425.364 خی دو 

 416 درجۀ آزادی

 1.111 دارییمعنسطح 

 همگرا کنندهژئوپلیتیکی های ماتریس مؤلفه :7جدو  

 2عامل  1عامل   مؤلفه

 -1.251 1.711 بخش عامل پایدار و انسجام عنوانبهاز دین مبین اسالم  پیروی اکثریت مردم منطقه 1مؤلفه 

 -1.171 1.141 مسلمانان در مکه و مدینه وجود اماکن مقدس 2مؤلفۀ 

 1.121 همکاری سیاسی بین برخی کشورهای منطقه برای مقابله با تروریسم 5مؤلفۀ 
1.247 

 

 1.155 کشورهای منطقه و پیوستگی جغرافیایی جواریهم 4مؤلفۀ 
1.221 

 

 41/26 منطقه کشورهای جغرافیایی پیوستگی و جواریهم -2

 درآمدهای به کشورها این اقتصاد وابستگی و منطقه کشورهای در معدنی و فسیلی مناسب ذخایر وجود -5

 نفتی

27/27 

 51/23 محیطیزیست امور برای ساحلی کشورهای مشترک کمیته تشکیل و تقویت -4

 16/24 آسیا غر  منطقه مهم ژئوپلیتیکی هایحوزه با فارسخلیج منطقه کشورهای ارتباط -3



 

 فارس خلیج درمنطقه جمعی همگرایی امنیت بر موثرِ ژئوپلیتیكی عوامل  21

 3مؤلفۀ 
ی آسیای مرکزی و قفقاز و بازار جهانی کشورهابا  فارسخلیجارتباط کشورهای منطقه 

 از طری  ایران
1.121 1.267- 

 1.171 1.645 منطقه و گسترش همکاری در جهت تشکیل امت واحده اسالمی اتحاد مسلمانان 6مؤلفۀ 

 7مؤلفۀ 
یک نقطه استراتژیک در  عنوانبهفارس اهمیت تنگه هرمز برای کشورهای حوزه خلیج

 منطقه
1.127 

1.241 

 

 1.663 ()نظیر ایران و عمان برخورداری کشورهای منطقه از سابقه تمدنی و تاریخی 6 ۀمؤلف

 
1.213 

 1مؤلفۀ 
عنوان اولویت او  کشورهای این منطقه در رابطه به استفاده از ناوگان و تجارت دریایی

 کاال ونقلحملبا صادرات، واردات و 
1.114 1.124 

 -1.135 1.152 جهان مهم و راهبردی هایآبراه گرفتن در قرار 11مؤلفۀ 

 -1.212 1.115 سیر صعودی روند نوسازی اقتصادی و تحو  اجتماعی در این کشورها 11مؤلفۀ 

 1.161 1.116 فارسخلیجموقعیت ژئوپلیتیکی کشورهای منطقه  12مؤلفۀ 

 15مؤلفۀ 
این  اقتصاد معدنی در کشورهای منطقه و وابستگی وجود ذخایر مناسب فسیلی و

 ینفت کشورها به درآمدهای
1.112 

1.213- 

 

 -1.115 1.153 و عراق عربستان ایران، ویژهبهفارس وسعت کشورهای خلیج 14مؤلفۀ 

 13مؤلفۀ 
ایفای نقش مؤثر شیعیان در ثبات اقتصادی و سیاسی در برخی کشورهای منطقه 

 المللیای و بینمنطقه، به لحاظ فارسخلیج
1.645 

 

1.153- 

 

 16مؤلفۀ 
مذهب غالب در  عنوانبههای مختل  وجود مذهب و جمعیت حداکثر سنی با گرایش

 برخی کشورهای منطقه
1.153 1.214- 

 1.141 1.616 فارسخلیجساالری دینی در برخی کشورهای منطقه وجود نظام مبتنی بر مردم 17مؤلفۀ 

 1.113 1.124 محیطیزیستبرای امور  و تقویت کمیته مشترک کشورهای ساحلی استمرار 16مؤلفۀ 

 -1.214 1.153 مقبولیت و مشروعیت حکومت در کشورهای منطقه 11 ۀمؤلف

 1.141 های ژئوپلیتیکی مهم منطقه غر  آسیافارس با حوزهارتباط کشورهای منطقه خلیج 21مؤلفۀ 
1.117- 

 

 -1.213 1.151 فارسدر شورای همکاری خلیج عضویت اغلب کشورها 21مؤلفۀ 
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 22مؤلفۀ 

 حد در عراق و عربستان منطقه )ایران، کشورهای میان در قدرت نامتناسب توازن

 هایقدرت جزو بحرین و قطر کویت، عمان، امارات، کشورهای و ایمنطقه قدرت

 (محلی

1.122 1.215 

 25مؤلفۀ 
مانند برگزاری ) زیستمحیطهای تحقیقاتی و ارتقاء مستمر نتایج پروژه کارگیریبه

 (آموزشی ها یا کارگاههمایش
1.152 

1.261- 

 

 1.261 1.151 ایمنطقهگردشگری  هایقابلیت 24مؤلفۀ 

 23مؤلفۀ 
یک عامل وحدت و تبدیل آن به یک مسئله هویتی اسالمی د  عنوانبهمسئله فلسطین 

 عربی
1.151 

1.231 

 

 26مؤلفۀ 
 دریایی ،یاجاده ونقلحمل یهارساختیز درزمینۀ خو  نسبتاً امکانات ازبرخورداری 

 اکثر کشورهای منطقه در هوایی و
1.121 

1.141 

 

 1.126 قدرت نظامی و توان دفاعی نیروهای مسلح کشورهای منطقه 27مؤلفۀ 
1.266- 

 

 26مؤلفۀ 
 تولید ،گردشگری پروری، شیالت، پتروشیمی،های باال در بخش داموجود ظرفیت

 فضا، الکترونیک و ...( -هوا خودروسازی،) صنعت ،برق
1.614 1.253- 

 1.664 فارسکمیت و کیفیت جمعیت کشورهای منطقه خلیج 21مؤلفۀ 

 
1.516 

 -1.163 1.616 در سازمان کنفرانس اسالمی فارسجیخلعضویت کشورهای  51مؤلفۀ 

 -1.113 1.121 فارسجیخلزیست همکاری مشترک بر حفظ محیط 51مؤلفۀ 

 1.145 ایهای اقتصادی منطقهالملل و توسعه همکاریتجارت بین 52مؤلفۀ 
1.147 

 

 1.514 1.121 تاریخی و دینی کشورهای منطقه –اشتراکات فرهنگی  55مؤلفۀ 

 1.157 ایهای اقتصادی منطقهالملل و توسعه همکاریتجارت بین 54مؤلفۀ 

 
1.156- 

هدا از اشدتراک   و بدا توجده بده اینکده واریدانس      7بر اساس نتایج عامل اکتشافی بر اسداس جددو    

 مدؤثر عوامل ژئوپلیتیکی برای  شدهطرح سؤاالتو ها تمام گویه ،(3/1از  تربزرگهستند ) برخوردار

 .دنباشمی فارسخلیج منطقه دربر همگرایی و مرتبط با امنیت جمعی 

 هاشنهادیپو  گیرییجهنت

 :یریگجهینت -الف
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ترین الملل از مهمهای روابط بینو استراتژیست پردازانهیتنگه هرمز از نگاه نظرو  فارسمنطقه خلیج

نفت و گاز در معادالت  ،روزافزون انرژی تیاهم شود.نقاط جهان محسو  می ترینو حساس

توجه این فارس از عمده مباحثی است که بر نقش قابلژئواستراتژیک خلیج اقتصاد جهانی و موقعیت

های درونی، به خاطر قابلیت فارسجیخلمنطقه  جهانی افزوده است. منطقه از جهان در معادالت

، دارای ی حاشیه آنکشورها یامنطقهفرا و  یااهداف و تمایالت منطقه و تنوعموقعیت جغرافیایی 

. شده استتاکنون منجر به تداوم مناقشه و بحرانی گردیدن منطقه  است که یاژهیموقعیت و شرایط و

 یهاتنها محیط عمومی منطقه را تحت تأثیر بازتا این است که چنین شرایطی نه بسیاری را اعتقاد بر

که بازتا  و  سازدیفراهم م ییهاشیرا برای ایجاد گرا، بلکه زمینه دهدیکننده خود قرار م ثباتیب

لذا باید . دهدیکشورهای منطقه را تحت تأثیر قرار م یهاتیاولو و و راهبردها هااستیس، فرایند آن

ایجاد همگرایی و کاهش تنش  به دنبا باید  فارسجیخلمشترک بین کشورهای منطقه  بر نقاط دیتأکبا 

 بر مؤثر ژئوپلیتیکی عوامل چه که تحقی  سؤا پاسخ به با عنایت همین راستا  در در این منطقه بود.

محق  با انجام  این پژوهش انجام گردید. د؟نباشمی فارسخلیج منطقه در جمعی امنیت همگرایی

بین کشورهای  کننده همگرا ژئوپلیتیکی یترین عواملمهم ،تحقیقات میدانی و دریافت نظرات خبرگان

با توجه به  :به شرح ذیل بیان نمودتوان میرا  بوده تأثیرگذارمنیت جمعی اکه بر فارس خلیجمنطقه 

 دررا  تأثیربیشترین که به ترتیب اولویت ژئوپلیتیکی عامل  17عامل مورد برسی قرار گرفت. 54اینکه 

 یان نمود:توان به شرح ذیل بمیدارد را  فارسخلیجهمگرایی منطقه  ایجاد

 ؛بخش انسجام و پایدار عامل عنوانبه اسالم مبین دین از منطقه مردم اکثریت پیروی -

 ؛منطقه کشورهای جغرافیایی پیوستگی و یجوارهم -

 ؛نفتی درآمدهای به کشورها این اقتصاد وابستگی و منطقه کشورهای در معدنی و فسیلی مناسب ذخایر وجود -

 ؛محیطییستز امور برای ساحلی کشورهای مشترک کمیته تقویت و تشکیل -

 ؛آسیا غر  منطقه مهم ژئوپلیتیکی هایحوزه با فارسخلیج منطقه کشورهای ارتباط -

 ؛فارسخلیج همکاری شورای در کشورها اغلب عضویت -

 ؛مدینه و مکه در مسلمانان مقدس اماکن وجود -

 ؛تروریسم با مقابله برای منطقه کشورهای برخی بین سیاسی همکاری -

 ؛منطقه در استراتژیک نقطه یک عنوانبه فارسخلیج حوزه کشورهای برای هرمز تنگه اهمیت -
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 ؛فارسیجخل منطقه کشورهای ژئوپلیتیکی موقعیت -

 ؛جهان راهبردی و مهم هایآبراه در گرفتن قرار -

 ؛ایران طری  از جهانی بازار و قفقاز و مرکزی آسیای کشورهای با فارسیجخل منطقه کشورهای ارتباط -

 به ،فارسیجخل منطقه کشورهای برخی در سیاسی و اقتصادی ثبات در شیعیان مؤثر نقش ایفای -

 ؛المللیبین و ایمنطقه لحاظ

 .اسالمی واحده امت تشکیل جهت در همکاری گسترش و منطقه مسلمانان اتحاد -

 

 

 :هاشنهادیپ -ب

عظیم و موقعیت  منابعدلیل اشتراک فراوان و ه بای های منطقهتالش در جهت ایجاد سازمان -1

 فارس.یجخل عالى یتیکیو ژئوپل راهبردی

 ای براى عبوراساس هنجارهاى منطقه بر های اقتصادی قوی مانند اکو در منطقهایجاد سازمان -2

 ،علمى ،تجارى )آزادى مبادالت فارسیجسرمایه و شهروندان کشورهاى منطقه خل ،پو  آزاد

 .کشاورزى و ...( ،اقتصادى ،پژوهشى فناوری، ،فرهنگى

 عمیراتی و ساخت، ماهیگیری و ...(.)تجاری، ت چندمنظورههای و اسکله بندرهاتوسعه  -5

حفظ  منظوربه ربطیذهای ها و سازمانکشور با تعامل وزارتخانه ستیزطیمحسازمان تالش  -4

و ایجاد یک همگرایی مثبت بین کشورهای ساحلی آن در جهت تشکیل یک  فارسجیخل ستیزطیمح

 فارسجیخلمنطقه  یکشورهامحیطی که دریکی از ای زیستسازمان منطقه

این حالت  در) راهبردییری از ابزارهای گامنیت سازی در قالب بهرهلزوم جایگزینی امنیت همیارانه بجای  -3

نوع همکاری  این قرار گرفته و موردتوجه اجتماعی ی،همکارهای اقتصادهای واحدها در قالب مشارکت

 استفاده قرار گیرد.( موردبرای ایجاد تعاد  راهبردی  یافزارنرمهای تالش ی ازبخش عنوانبهتواند می

بر  دیتأکسازی در کشورهای موجود و تقریب بین مذاهب و سازی و ملتتقویت فرایند دولت -6

 .دین مبین اسالم ها ازجملهآننقاط پیوندی 
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 منابعفهرست 

تحلیلل ژئلوپلیتیكی   " ،(1561حسدین )  ،قادری حاجت، مصطفی و مختداری هشدی   حمدی پور، زهرا؛ا -

، سا  ایریزی منطقهدو فصلنامه جغرافیا و برنامه ،"های همگرایی در منطقه غرب آسیاها و چالشفرصت

 او ، شماره او 

ی هلا سلازمان یلری  گشلكل تبیین ژئوپلیتیكی " ،(1561زهرا و قادری حاجت، مصدطفی ) احمدی پور،  -

مجموعه مقاالت دومین همایش بازنگری روابط ایران  ،"ی آسیای مرکزی و خزر با محوریت ایرانامنطقه

 مشهد، دانشگاه فردوسی ،و کشورهای آسیای مرکزی

 مروارید نشر ،تهران ،"سیاسی دانشنامه" (،1563) داریوش آشوری،-

 دفلاعی  راهبلرد  تلدوین  بلر  خلزر  یایل در یتیكیژئلوپل  عوامل ریتأث" ،(1513) اصغریعل ،یلندیب کیب -

 یمل دفاع یعال دانشگاه ،تهران، یدکتررساله ، "جمهوری اسالمی ایران

 بر تدوین راهبلرد  ژئوپلیتیک سیاسی حوزه دریای خزر تأثیر عوامل" ،(1513) اصدغر یعلبیک بیلندی،  -

فصدلنامه مطالعدات دفداعی     ،ملدی  ، دانشگاه عالی دفداع ملدی، دانشدکده دفداع    "ایران اسالمی دفاعی جمهوری

 63، شماره استراتژیک

، چاپ پدنجم، قدم، پژوهشدکده تحقیقدات     "المللیتاریخ و اصول روابط بین" (،1563جمالی، حسین ) -

 اسالمی

ی عمومی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در روابط پلماسید" (،1514) محمدجعفرجوادی ارجمند،  -

سدا  دوازدهدم،    پژوهشی مطالعدات انقدال  اسدالمی،    -، فصلنامه علمی"فارسجیخلبا کشورهای حوزه 

 1-26، صص 41شماره 
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الگلوی نظلری   "(، 1566) هیزکدار، اکبدر و افشدردی، محمدحسدین    پر یا، محمدرضا؛ رشید، غالمعلی؛حافظ ن -

 شمارۀ دوم المللی ژئوپلیتیک،، فصلنامه بین"دفاعی مبتنی بر عوامل ژئوپلیتیكیطراحی راهبرد 

 ، تهران، سمت"جغرافیای سیاسی ایران" (،1561) یا، محمدرضاحافظ ن -

 پاپلی انتشارات، مشهد ،"ژئوپلیتیک مفاهیم و اصول" ،(1511) محمدرضا نیا، حافظ -

 دفلاعی  راهبردهلای  بلر  آن ریتلأث  و چلین  بلا  ایلران  روابط ژئوپلیتیک تحلیل" ،(1517) رضا روشنی، -

 عالی دفاع ملیدانشگاه  ،، رساله دکتری"ایران.ا.ج

های همگرایی در منطقه ژئلوپلیتیكی  واکاوی عوامل و زمینه" (،1516محسن ) ،زمانی بوالفضل وزمانی، ا -

 12 شماره ،فارسیجخلپژوهشی مطالعات فرهنگی و سیاسی  –فصلنامه علمی  ،"فارسیجخل

هلا و الگوهلای روابلط    ، پلویش یامنطقله مجموعه امنیتلی  " ،(1513مهدی ) ،سازمند، بهاره و جوکار -

 42، تابستان، شماره فصلنامه علمی پژوهشی ژئوپلیتیک ،"فارسیجخلکشورهای حوزه 

مناسبات المللی؛ های مختلف در روابط بینها و تئورینظریه" ،(1564سی  زاده، حسین )سی  زاده،  -

 خارجه انتشارات وزارت امور تهران، ،"و کارآمدی

بلر  های ژئوپلیتیكی ملؤثر  واکاوی عالئق مشترک و چالش" ،(1511عبدالرضا ) ،راد فرجی ، رضا وشاملو -

 اسدتراتژیک،  ، فصدلنامه مطالعدات دفداعی   "فارسجمهوری اسالمی ایران و کشورهای جنوب خلیج روابط

 415 - 426 صص ،زمستان ،62 شماره

 ییهمگرا جادیا یسنجامكان یبررس" ،(1514) محمدحسنی، راور یخوجوئ و، عباس یعباسپورباغابر -

تابسدتان  فصدلنامه سیاسدت دفداعی،     ،"یساختار سمیرئال منظر از فارسیجخل کیتیژئوپل حوزه در یتیامن

 11 مارهش

 یالمللد نیبد  تحقیقدات  و مطالعات فرهنگی مؤسسۀ تهران، ،"امنیت یهاهینظر" ،(1561) علی خانی، عبداله - 

 ابرار معاصر

 حلوزه  نامتجلان   سیاسلی  هلای نظلام  نقلش " ،(1514) مصدطفی  سدید  هاشدمی،  و عبدالرضا راد،فرجی -

 62 شماره راهبرد، و مجلس فصلنامه ،"منطقه امنیت سازیثباتبی در فارسخلیج

 ، انتشارات سمت، تهران"و رویكردها هاهینظر: المللنیبروابط " ،(1564) قوام، سید عبدالعلی -

 تهران، انتشارات سمت، "المللنیباصول سیاست خارجی و روابط " ،(1561) یعبدالعلقوام،  -

 دفلاعی  راهبلرد  تلدوین  در عربسلتان  کشلور  ژئوپلیتیلک  عواملل  نقلش " ،(1514) محمدرضدا  کمالی،-

 یمل دفاع یعال دانشگاه تهران، ،"ایران.ا.ج

 ران، دانشکده علوم و فنون فارابیته ،"مبانی نظری امنیت" ،(1516) محسن مرادیان، -
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 انتشارات سمت ، تهران،"المللهای روابط بینتحول در نظریه" (،1566مشیرزاده، حمیرا ) -

تحلیلل چرایلی ناکلامی کشلورهای عربلی منطقله       "(، 1513) ، وحیدد پدور  یعلیاری، احسان و عبدد  -

پاییز، دوره ، فصلنامه اطالعات جغرافیایی، "مابیناختالفات ارضی و مرزی فیوفصل فارس در حلخلیج

 115، شماره 26

  


